
Bilten krajevne skupnosti Bratov Smuk

December 2015, letnik 1, št. 2

Koledar 2016 Obrazi naše KS – Tim Pregrad

IZPOSTAVLJAMO: 

Smukfest 2015; Obnova odbojkarskega igrišča; Pobude Iin vprašanja 
krajanov



2

Glavna in odgovorna urednica
Manja Zorko

Urednik fotografije in oblikovalec
Andraž Muljevec

Pisci prispevkov
Manja Zorko, Tina Žalec Centa

Lektura: Polona Žalec
Strip

Manja Zorko

Križanka
Zdravko Kovač - Koki

Naslov uredništva
ks.bratovsmuk@gmail.com

Izdajatelj
Krajevna skupnost

Bratov Smuk
Likozarjeva 29

4000 Kranj

Grafična priprava
Fotomorgana

Andraž Muljevec, s.p.
Lojzeta Hrovata 9

4000 Kranj
and@fotomorgana.si

Tisk
Tiskarna GTO Košir, Zg. Bitnje

Naklada: 1400 izvodov

Bilten Smuk prejmejo vsa 
gospodinjstva v Krajevni 
skupnosti Bratov Smuk.

Prispevke za naslednjo številko 
sprejemamo v uredništvo na 
naslov ks.bratovsmuk@gmail ali 

po pošti na naslov 
KS Bratov Smuk, Likozarjeva 29, 

4000 Kranj.

Leto je naokoli in pred vami je druga številka 
prenovljenega biltena naše krajevne skupnosti. 
V tokratni številki se bomo spomnili dogod-

kov preteklega poletja in jeseni, pregledali 
dogodke, ki nas čakajo to zimo in naslednjo 

pomlad in spoznali sokrajana, mladega aktiv-
ista Tima Pregrada. S svojimi aktivnostmi se 
nam tokrat predstavlja Balinarski klub Bratov 
Smuk, ki je poleti zopet uspešno organiziral 

svoj tradicionalni turnir. Veseli smo tudi, da se 
nam k ustvarjanju tokratnega biltena s svojo 
križanko pridružuje Zdravko Kovač – Koki. 

Upam, da boste tudi v tej številki našli za-
nimive in koristne informacije o dogajanju v 
naši krajevni skupnosti. Z novimi vsebinami 

in svežim biltenom se vidimo/beremo zopet v 
pomladnih mesecih. Vesela bom vaših 

predlogov in prispevkov. 

Za konec naj vam le še zaželim srečno in us-
pešno leto, ki prihaja. 

Manja Zorko, glavna urednica

KOLOFON
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S Spoštovane sokrajanke in 

sokrajani,

Eno leto je že okoli, odkar deluje nov 
svet KS Bratov Smuk. Bilo je prijetno, 
pestro pa tudi naporno leto. 
Trudili smo se uresničevati našo vizijo  
odprte, povezovalne ter prijazne 
soseske. 

V ta namen smo organizirali kar 
nekaj dogodkov, ob sobotah še vedno 
potekajo otroške delavnice Smukarije, 
spomladanska čistilna akcija, prazno-
vanje krajevnega praznika Smukfest, 
jesenski odbojkarski turnir, itd.

KS ima svojo spletno stran, facebook 
stran, elektronsko pošto. Kot pred-
sednica KS sem dnevno dosegljiva 
po telefonu, zato verjamem, da smo 
storili vse, da smo dostopni, da lahko 
spremljate naše delo ter dogajanje v 
naši KS. 

Zelo sem hvaležna vsem, ki ste se 
v letošnjem letu obračali na nas, 
opozarjali na probleme, predlagali 
ste izboljšave, včasih pa ste tudi kaj 
pohvalili. Zahvaljujem se vsem, ki ste 
kakorkoli prispevali k prijaznejši in 
bolj urejeni soseski. 

Za vas smo dosegljivi preko:

Telefonske številke: 070 479 215 (predsednica KS)
E-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com

Facebook: Krajevna skupnost Bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si

Z veseljem izpostavljam skupino 
mladih, ki so na lastno pobudo, s 
trdim delom, v svojem prostem času 
obnovili že obstoječe, vendar popol-
noma zanemarjeno in neuporabno, 
peščeno igrišče za odbojko na mivki, 
na katerem smo konec poletja tudi že 
organizirali prvi turnir v odbojki na 
mivki.
Še enkrat hvala vsem fantom in 
dekletom, za pobudo, dobro voljo, 
vložen čas in energijo. 

Ob iztekajočem letu vam vsem želim 
prijetne, mirne in vesele praznike. 
V novem letu pa predvsem zdravja, 
miru, potrpežljivosti in veselja.

Tina Žalec Centa
Predsednica KS Bratov Smuk
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Ali bi za sebe rekel, da si otrok 
Planine?

Ja, definitivno, ker smo tu mogli gor 
odraščat. Včasih je bilo malo drugače, 
nismo imeli ravno računalnikov, 
pametnih telefonov, zato smo se morali 
družiti na ulicah. Ulica nas je povezova-
la že od osnovne šole naprej in bolj ali 
manj smo ves svoj prosti čas na ulici 
tudi preživeli. Doma ni bilo prostora, 
ker so bili običajno starši doma in smo 
se morali znajti zunaj s tem, kar smo 
imeli.

Kaj iz tvojega otroštva na Planini se ti 
je najbolj odtisnilo v spomin?

Več ali manj so moji spomini na 
otroštvo na Planini povezani s športom, 
s tem smo se najbolje zamotili in našli 
primerno družbo, od košarke, do hokeja 
na garažah. To so bili zanimivi prostori, 
ki niso bili tako urejeni in smo se 
posledično morali drugače znajti. 
Ukvarjali smo se tudi z nogometom in 
plezanjem po drevesih ter skrivanjem 
v grmovjih. Potem je postalo aktualno 
skejtanje, rolanje. Tako so bili prvi ske-
jtplaci naši podhodi. Naša družba je res 
športno preživela mladost.

Torej te poznajo po športu. Po čem te 
še poznajo tvoji sosedje, prijatelji?

Res je, vedno sem v gibanju. Nekateri pa 
me poznajo tudi po mojih umetniških 

delih, čeprav še nisem imel veliko 
razstav. Ukvarjam se z risanjem, 
zadnje čase se ukvarjam s 
poslikavami sten. Največkrat z 
otroškimi sobami ali s prostori 
športnih klubov in fitnesov. Ko smo 
bili mlajši, smo tudi malo 
grafitirali. Spomnim se, da smo po 
koncu osnovne šole odšli v Merkur 
kupiti spreje, kar je bilo za naš 
omejen proračun kar velik zalogaj, 
saj spreji niso ravno poceni. Za 
vložen denar, smo se morali izkazati 
s svojimi mojstrovinami. In tako so 
nastale prve poslikave v podhodih. 
Vedno smo počeli takšne ali 
drugačne vragolije, nikoli nam ni 
bilo dolgčas.

Si pobudnik akcije obnove 
odbojkarskega igrišča za 
baliniščem. Kaj te je spodbudilo k 
tej akciji?

Že ko sem bil majhen, sem treniral 

Tim Pregrad: Mlad borec iz Planine

Tokrat vam predstavljamo Tima Pregrada iz ulice Lojzeta Hrovata. Mlade-
ga umetnika in borca, ki je ponosen, da je otrok Planine, vedno poln energi-
je in z živo vizijo razvoja naše soseske, ki jo tudi dejavno soustvarja. 
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odbojko. Sedem let nazaj so zgradili to 
igrišče, kar nas je zelo osrečilo. 
V času obiskovanja srednje šole me 
ni bilo veliko v Kranju in ker se mladi 
nismo čisto zavedali, da je potrebno 
vse redno vzdrževati, 
je vse skupaj začelo propadati. 
Vsako leto smo rekli, da bomo 
uredili odbojkarsko igrišče, letos pa 
je bil za obnovo ta pravi trenutek. Na 
enem druženju s prijatelji na Jesenicah 
sem izvedel, da je tudi Samo Nadižar 
igral odbojko in da imajo tudi drugi 
željo, da se igrišče obnovi. To je bil 
tudi povod za akcijo obnove odbo-
jkarskega igrišča.  Pisal sem Tini Centi 
Žalec, predsednici KS Bratov Smuk in 
potem se je vse začelo.

Pri akciji ti je pomagala cela ekipa 
prijateljev, sosedov. Kdo vse je bil v 
tej ekipi?

Seveda, sam ne moreš izvesti take 
akcije, potrebuješ vsaj 5 ali 10 

prijateljev, prijateljic, da lahko 
zadevo izpelješ. Pri delu so mi po-
magali moj brat Nace, sosed David 
Čebašek – Cheba, dolgoletni 
odbojkaš Samo Nadižar - Semch, 
Aljaš Ravnikar – Šoša, brata Šparovec 
iz Drulovke, Črnogorec na mivki, 
Tina in njena družina, Juš Veličkovič, 
Frke iz Drulovke, Sič pa je poskrbel za 
moralno podporo. Balinarji in 
krajevna skupnost pa so skrbeli, da 
med delom nismo bili ne lačni, ne 
žejni in potrebni materiala. 

Mladi ste se v tej akciji pokazali v 
popolnoma drugi luči, kot je mogoče 
predstava o mladih danes v družbi.

Res je, v očeh starejših, smo bili vedno 
problematična mularija Planine. 
Ampak, če je le volja, se da marsikaj 
narediti. Res je, imeli pa smo tako 
slabe kot tudi dobre trenutke.

Ali po tvojem mnenju mladi na 
Planini želijo biti aktiven del družbe 
in sodelovati pri oblikovanju in 
spreminjanju svoje okolice?

Mogoče si kdaj ne upajo pristopiti k 
stvari, saj ne vedo, česa bi se sploh 
lotili. Imajo ideje, vendar za temi 
idejami moraš imeti finančno zaledje. 
Marsikdo ima dobro idejo, ki pa 
zaradi pomanjkanja financ ostane 
neuresničena. Tudi David in Semch 
bi imela tako kakšen koncert, sploh če 
bi imeli na Planini kakšen prostor za 
druženje mladih.
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Kaj po tvojem mnenju mladi v naši 
soseski potrebujejo?

Lahko bi imeli nek prostor za 
druženje. Včasih so bili zelo popularni 
skupni prostori v stopniščih, sicer pa 
smo mi veliko časa preživeli tudi na 
štadionu. Vsak blok je imel skupen 
prostor, kjer je bila kakšna pink ponk 
miza, kjer so se dogajale takšne in 
drugačne stvari. Mogoče bi bil smiseln 
mladinski center na Planini, tukaj 
blizu, ki bi bil odprt za vse. 
Že v center je včasih že težko oditi v 
knjižnico po kakšno knjigo. Tu bi bil 
pa takšen prostor zelo dobrodošel, da 
bi prišli mladi za kakšno uro ali dve. 
Lahko bi se odvijali kakšni turnirji 
taroka, pokra ali česa drugega. 
Verjamem, da bi imeli mladi veliko 
idej, kaj bi se lahko izvajalo v takšnih 
prostorih. 

Imaš za naše sokrajane kakšno 
posebno sporočilo?

Naj se zavedajo, da je Planina nekaj 
posebnega. Imamo svoje mišljenje, 
smo borci. Naj poskrbimo da Planina 
takšna tudi ostane. Če se vsak le malo 
potrudi, lahko naredimo Planino še 
veliko boljšo.
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Balinarski klub Bratov Smuk

Balinarski klub Bratov Smuk je eno 
izmed najbolj aktivnih športnih 
društev v naši krajevni skupnosti. 
Poudarek dajemo na aktivnem 
sodelovanju in dobrih medsosedskih 
odnosih vseh prebivalcev.

Aktivno sodelujemo z vodstvom KS 
Bratov Smuk pri izvajanju njihovih 
dejavnosti, tako pri organizacijah 
praznovanj, čistilnih akcijah in šport-
nih prireditvah.

V letošnjem letu smo v celoti prenovili 
klubski objekt, tako zunanjost, kot 
tudi notranje prostore za lepši izgled 
in kar se da ugodno počutje naših 
obiskovalcev in članov. Naše članstvo 
se iz leta v leto povečuje, kar je odraz 
pravilne politike kluba in odgovorne-
ga dela članov.

Vsako leto priredimo tudi 
članski piknik in pogostitev 
ob odmevnejših prireditvah.

Tekmovalna ekipa BK BS je v 
tekmovalni sezoni 2014-2015 
zasedla 3. mesto v I. Gorenjski 
ligi. V prvem delu tekmov-
alne sezone 2015-2016, smo 
zaključili s tremi zmagami in 
dvema porazoma in končali z 
osmimi osvojenimi točkami.

Ekipa se je udeležila tudi 15. turnirjev 
na ozemlju RS in osvojila 7 pokalov. 
Na medobčinskem prvenstvu v čet-
vorkah smo zasedli četrto mesto in se 
s tem uvrstili na državno prvenstvo, 
kjer smo med 16. ekipami osvojili 8. 
mesto.

Kontakt:

Balinarski klub Bratov Smuk
Uliva Tuga Vidmarja 4a
4000 Kranj

Telefon: 05/92 01 540
E-naslov: bratovsmuk@gmail.com

Bi tudi vi radi predstavili svojo organizacijo/društvo ali aktivnosti 
v biltenu? Piši nam na ks.bratovsmuk@gmail.com.
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XXXI. Turnir Balinarskega kluba bratov Smuk 

Uspešno smo v počastitev praznika krajevne skupnosti, organizirali XXXI. Turnir 
B.K.Bratov Smuk. Prireditve se je udeležilo 16. ekip. Turnir je otvorila predsednica 
KS, ga. Tina Žalec Centa. Domača ekipa je osvojila 3.mesto.

Udeleženci so pohvalili organizacijo in seveda končno pogostitev.

Ob tej priliki se izvršni odbor kluba zahvaljuje članom in krajanom za uspešno 
sodelovanje in vam ob bližajočih se praznikih želimo obilo sreče zdravja in uspeha 
polno Novo leto.

I.O. Balinarskega kluba Bratov Smuk

Predsednik BK Bratov Smuk, Avgust Horvat
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Prvi tradicionalni Smukfest se je 
odvijal v soboto, 27. Junija na ploščadi 
pred osnovno šolo Matije Čopa.
Na prireditvi so se predstavila števil-
na kulturna in druga društva iz naše 
krajevne skupnosti in Kranja, ki so s 
svojimi folklornimi nastopi in kuli-
nariko popestrila prireditev. 

Med njimi so bili:
- Kulturno društvo Brdo
- Makedonsko kulturno društvo Sv. 
Ciril in Metod
- Črnogorsko kulturno društvo roja-
kov Plava in Gusinja Izvor

Za slikanje na prostem in parabasket 
so poskrbeli v Društvu paraplegikov 
Gorenjske.

Za otroški program so poskrbeli 
v kulturnem centru Krice Krace z 
animacijskimi, ustvarjalnimi igrami, s 
palačinkami, poslikavami obrazkov in 
z nastopom Pike nogavičke.

Na prireditvi je sodelovala s stojnico 
tudi skupina Srce za Bulle in Komu-
nala Kranj, ki je pripravila aktivnosti 
za otroke z igro spomin in risanjem 
na velike formate in poskrbela za čisto 
okolico.

Na balinišču je potekalo tekmovan-
je Bližanje okrog, kjer so sodelujoči 
prispevali h zbiranju humanitarnih 
prispevkov za nakup športnega inva-
lidskega vozička. 
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KS Smukfest 2015
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Za pijačo je skrbel Balinarski klub 
bratov Smuk, za hrano pa Mesarstvo 
Čadež.

Na žalost nam ga je popoldan zagodlo 
vreme in odpovedali smo popoldanske 
hip-hop nastope skupine Trifekta in 
nastopa Semcha in Cheba ter koncert 
skupine IKOS BAND. 

Iskrena hvala vsem sodelujočim in nas-
topajočim!

Se vidimo zopet naslednje leto na 
novem SMUKfestu.

Podporniki prireditve so bili: Mercator 
d.d., Frizerski salon Majda in Vigred, 
elektroinstalacije d.o.o., Mesarstvo 
Čadež in Fotomorgana.
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V mesecu avgustu je na zapuščen-
em igrišču za odbojko na mivki za 
baliniščem na pobudo fantov iz naše 
planine potekala delovna akcija za 
obnovo odbojkarskega igrišča. Fantje, 
naši sokrajani so prostovoljno popri-
jeli v roke lopate in začeli z obnovo 
igrišča za baliniščem. Delo je potekalo 
več dni, kjer nam je uspelo v celoti 
obnoviti in urediti igrišče za odbojko 
na mivki. 

Prekopali in presejali smo staro 
mivko, jo očistili trave in smeti. Pod 
mivko smo dali filc, ki bo preprečeval, 

da se plevel zopet razraste po igrišču 
in dodali tovornjak nove sveže mivke. 
Igrišče je dobilo tudi novo mrežo in je 
zdaj na voljo za uporabo.

Predsednica KS je ob tem povedala: 
“V dobrem tednu smo v celoti obnovi-
li in uredili peščeno igrišče za odbojko 
na mivki. To nam je uspelo z veliko 
dobre volje in trdega dela. Hvala 
fantje za pobudo in super vzgled, kaj 
mladina zmore, če dobi priložnost. 
Prispevali ste velik del k oživitvi nase 
soseske. Hvala, ponosna sem na vas.”

Igrišče je na voljo vsem krajanom. 
Zaradi zaščite igrišča smo postavili 
ograjo. Ključ od vrat igrišča in žogo, 
boste dobili v balinarskem klubu. Ob 
tem vas naprošamo, da ne poškodu-
jete ali odtujite mreže in da skupaj 
poskrbimo, da bo igrišče še dolgo na 
voljo za uporabo za naše otroke, mla-
dino in druge sokrajane.

Ekipa mladih, ki je obnovila igrišče
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Turnir trojk v odbojki na mivki

V nedeljo, 27. Septembra smo z orga-
nizacijo 1. Turnirja trojk tudi uradno 
otvorili obnovljeno igrišče za odbojko 
na mivki. Na asvaltni ploščadi poleg 
igrišča, pa je bil načrtovan tudi prvi 
‘kletni’ sejem, ki na žalost zaradi slabega 
odziva prvič ni uspel.

Na turnirju trojk je sodelovalo 6 ekip. 

Po hudem in precej izenačenem boju 
je 1. Mesto zasedla ekipa Črna Lukn-
ja, 2. Mesto ekipa Moške kratke hlače 
in 3. Mesto ekipa Lojzeta Hrovata. 
Čestitke tudi ekipam Smuki, Odojki 
na mivki in Profijem za udeležbo in 
dobro voljo. 
Vse ekipe so za svoje sodelovanje 
dobile simbolne nagrade.
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Pozdravljeni,

prosil bi vas, da se nekako uredi dostop 
do Intervencijske poti, ki je za našo 
ulico Lojzeta Hrovata 10, 8 in 6. Kljub 
temu, da je intervencijska pot označena 
in vozila niso na njej parkirana je dost-
op intervencijskim vozilom brez povz-
ročanja materialne škode otežkočen. 
Osebni avtomobili so parkirani po 
predpisu (v boksu) levo in desno od  
označene intervencijske poti. Takrat 
intervencijska vozila kot so gasilci, 
kumunalna vozila... ne morejo priti do 
mesta intervencije. 

Potrebno bi bilo drugače urediti, 
označiti dohod na intervencijsko pot, 
dohod bi moral biti širši. Večkrat se 
nam je že zgodilo, da ni mogel odpeljati 
zabojnika za kosovne odpadke. 

Tudi pri sedanjem odvozu kosovnih 
odpatkov sem moral postaviti na en 
boks oviro in nato poklicati komunalo, 
da je poslala tovornjak in odpeljala 
zabojnik. Kaj pa če je požar, kjer je 
vsak trenutek življenskega pomena? 
Kako bo pripeljalo gasilsko vozilo?

V prilogi vam pošiljam sliko, kjer je 

razvidno, kaj nas moti. Še večji prob-
lem je, da je tam parkiran kombi.

Krajevna skupnost je to pobudo 
posredovala na občino na Urad za 
gospodarstvo in GJS, kjer so skupaj z 
drugimi pristojnimi službami poiskali 
najboljšo rešitev problema in uredili 
problematično stanje. Ob tej priložno-
sti se KS zahvaljuje pobudniku in pris-
tojnim na občini za primerno ureditev 
intervencijskih poti.

Odgovor pobudnika po ureditvi stan-
ja: 

Lahko rečem samo super! Kmalu je bilo 
že vse urejeno. Zgleda, da se je nekaj 
na boljše le premaknilo. V naši KS je 
še nekaj takih onemogočenih dostopov. 
Upam, da bodo tu ti urejeni. 
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Pobuda: Odvoz pasjih 
odpadkov

Že dlje opažam, da so na Planini II, ks 
Bratov Smuk skoraj  povsem polni koši za 
pasje odpadke. Verjetno je do tega prišlo 
zaradi dopustov. Upam, da boste prob-
lem čimprej rešili, sicer bomo lastniki 
psov prisiljeni metati črne vrečke s pas-
jimi iztrebki v navadne koše za odpadke, 
kar pa zaradi higiene zagotovo ne bi bilo 
primerno.

Alojzij Boc

V KS smo obvestili pristojne službe o 
izpostavljenem problemu in prosili za 
čimprejšnjo izpraznitev košev. 

Pobudniku pa smo v svojem odgov-
oru pojasnili, da se v primeru polnih 
košev, pasje iztrebke lahko odlaga tudi 
med mešane odpadke, ki se naknadno 
ločujejo.

Pobuda: Spletna stran KS

Pozdravljeni!

Gledam podatke o KS bratov Smuk, kjer 
so lepo navedene ulice, ki pripadajo KS. 
Nič pa ne bi bilo narobe za lažjo optično 
predstavitev, če bi objavili pod naštetimi 
ulicami še slikico z obrobljeno mejo KS. 
Na občino sem poslal tudi predlog, da bi 
na njihovi spletni strani imeli objavljene 
vse KS v MO Kranj v slikovni izvedbi, za 
osnovo naj bo zemljevid. Ta naj bo ali od 
Googla ali pa od Telekoma, to je telefons-
kega imenika.

Marko

Po prejeti pobudi smo na KS dopolnili 
opis Krajevne skupnosti z zemljevidom. 
Poleg tega je krajan Marko podal še 
nekaj pobud za dopolnitev vsebin naše 
spletne strani, ki smo jih upoštevali ter 
obogatili spletno stran z novimi infor-
macijami, ki so na voljo našim 
krajanom.

Vsem, ki ste kakor koli s svojimi po-
budami, pripombami tudi kritikami 
in pohvalami sodelovali pri tem, da se 
je kakšna stvar popravila na bolje, se 
zahvaljujemo. Vabimo vas k sodelova-
ju tudi v prihodnje.
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delavnic zaradi premajhnega števila 
prijavljenih otrok.

Na delavnice se lahko prijavite v 
sledečih terminih v 
januarju:

Sobota 9. 1. 2015
Sobota 16. 1. 2016
Sobota 23. 1. 2016
Sobota 30. 1. 2016

Razpored delavnic od februarja naprej 
boste našli na spletni strani KS na 
www.bratov-smuk.si. 

Vabljeni k prijavam! 

Novi urniki rednega 
odvoza odpadkov

Z novembrom Komunala Kranj
 prehaja na zimski urnik rednega 
odvoza bioloških odpadkov, kar 
pomeni, da bodo biološke odpadke 
odvažali vsak drugi teden. 

Na dom ste prejeli nove urnike. Bodite 
pozorni na morebitne spremembe 
dneva odvoza odpadkov na vašem 
območju. 

Urniki so objavljeni tudi v koledarju 
odvozov na posebni spletni strani o 
odpadkih, 

www.krlocuj.me
Prispevek je pripravil inšpektor Slavko 

Delavnice za otroke Smukarije, ki jih 
izvajajo KriceKrace, se bodo 
nadaljevale tudi v hladnejših mesecih. 

Delavnice smo izpod sence 
drevesa preselili v topli prostor 
Krajevne skupnosti na Likozarjevi 29. 

Delavnice bodo predvidoma potekale 
ob sobotah od 10. ure dalje. 

Prosimo za prijave!

Vse starše naprošamo, da nam na 
e-naslov :

ks.bratovsmuk@gmail.com

sporočite udeležbo vaših otrok na 
delavnicah, da lahko pripravimo 
dovolj ustvarjalnega materiala in 
vas obvestimo v primeru odpovedi 

Otroške delavnice - Smukarije
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Savić iz Medobčinskega inšpektorata 
Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot 
policija nadzoruje oviranje preglednosti 
cest, in gojenja previsoke ali preširoke 
vegetacije. Javni interes tako občine, kot 
tudi vseh občanov, uporabnikov javnih 
cest je, da so te normalno prevozne in 
da na njih ni elementov, ki bi ogroža-
li ali bili nevarni za vse udeležence v 
prometu.

Višji posevki od 75 centimetrov tik 
ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in 
preglednost na vozišču (npr. drevesa, 
grmovnice, višje poljščine npr. koru-
za), ki z vejami segajo v zračni prostor 
ceste. Občani se s takšnimi zasaditvami 
pogosto ne zavedajo odgovornosti za 
svoje ravnanje. 

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za 

varovalni pas, v katerem se razrašča veg-
etacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč 
v zračni prostor javnih cest, saj to zelo 
vpliva na varno odvijanje cestnega pro-
meta. Občane zatorej opozarjamo, da 
obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest 
in poti. Globa je predpisana v 5. ali 98. 

členu Zakona o cestah. Po 5. členu znaša 
1000 EUR po 98. členu pa 500 EUR. V 
primeru prometne nesreče, ki bi nastala 
zaradi razraščene vegetacije kot ovire na 
ali ob cesti, je lastnik zemljišča, s katere-
ga raste vegetacija, tudi odškodninsko 
odgovoren za nastalo škodo. Želimo, 
da kršitelji sami odstranijo moteče ali 
nevarno zelenje oziroma vejevje, ker 
to pomeni večjo prometno varnost in 
hkrati s tem se izognejo nepotrebnemu 
plačilu globe oz. obrezovanju na njihove 
stroške.

Gradnja, rekonstrukcija in podobne 
spremembe v varovalnem pasu 
občinskih cest, tudi npr. ograj, so 
dovoljene le s soglasjem občine, čeprav 
ta dela potekajo na zasebnem zemljišču. 
Po 97. členu Zakona o cestah se varoval-
ni pas občinske cest meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in 
vzdolžne osi, pri premostitvenih ob-
jektih pa od tlorisne projekcije najbolj 

Preglednost ob cestnem svetu in gradnja v 
varovalnem pasu ceste
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o izpostavljenih robov objekta na 
zemljišče pri lokalnih cestah znaša. Pri 
lokalnih cestah znaša 10 m, pri javnih 
poteh pa 5 m. Z globo 200 eurov se 
kaznuje za prekršek posameznik, ki v 
varovalnem pasu občinske ceste brez 
soglasja ali v nasprotju s soglasjem 
upravljavca ceste gradi ali rekonstruira 
stavbo ali objekte, ali v njem postavlja 
kakršnekoli druge objekte ali naprave 
ter izvaja kakršnakoli dela na pri-
padajočih zemljiščih. Pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki stori enak prekršek, kot v 
prejšnjem stavku, se izreče globa 2000 
EUR, za njihove odgovorne osebe pa z 
200 EUR.

Temeljni namen tega članka je pre-
ventivni in odvrnitev občanov od 
škodljivega ravnanja in posledično 
izrekanja sankcij inšpekcije oziroma 
redarstva. 

Bodi zvezda – ne meči petard!

Spoštujte pravico sosedov, otrok, 
starejših, da v miru uživajo praznike, 
zato ne mečite petard v njihovo bliži-
no in pred njihove domove.

Ali veste, da tudi naši psi, mački, kun-
ci in drugi hišni ljubljenci ob pokanju 
petard in ognjemeta doživljajo velik 
stres. Imejmo v mislih tudi njih med 
praznovanjem.

Krajevna skupnost bratov Smuk

Decembrsko druženje v KS
Krajevna skupnost vabi vse krajanke 
in krajane na sproščeno decembrsko 
druženje in klepet ob toplih napitkih 
in presenečenji za naše najmlajše. 
Vabljeni, da se nam pridružite v 
TOREK, 22. 12. 2015 od 17. ure dalje 
na ulici Tuga Vidmarja pred prostori 
Društva paraplegikov Gorenjske. Va-
bimo vas tudi, da se nam pridružite 
v peki peciva in dobrot in na družen-
ju pocrkljate z njimi vaše sosede in 
sokrajane.

Očistimo Kranj 2016
Spomladi bomo v naši KS sodelova-
li na tradicionalni čistilni akciji 
OČISTIMO KRANJ 2016 – Kranj 
ni več usran, ki jo organizira Zveza 
tabornikov občine Kranj.
Akcija bo potekala v soboto, 2.4.2016.  
Čistilo se bo območje naše KS. To je 
okolje, v katerem in s katerim živimo 
vsak dan.
Vabimo Vas, da se udeležite akcije 
in s tem pripomorete k čistejšemu 
okolju, v katerem živite. Več infor-
macij bo na voljo v mesecu marcu na 
spletni strani KS.

Smukfest 2016 
vabilo k sodelovanju
V Krajevni skupnosti že razmišljamo 
o organizaciji praznovanja krajevne-
ga praznika v letu 2016, ki bo tudi 
tokrat potekal pod imenom Smuk-
fest. Ob tej priložnosti vabimo vse, 
organizacije, posameznike, podjetja 
in druge, da se nam pridružite pri 
načrtovanju aktivnosti z idejami ali 
kot nastopajoči. 

Vaše ideje, predloge pričakujemo na 
našem e-naslovu 

ks.bratovsmuk@gmail.com.
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ZADNJA PLAT

Obnova odbojkarskega igrišča Prvi turnir v odbojki na mivki

Smukfest 2015

XXXI. Turnir Balinarskega kluba bratov Smuk 

Smukfest 2015



 

Komajda rojeno leto
že odhaja preživeto.
Z novim spet izpod neba
vre na tisoče želja.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN  
SREČNO NOVO LETO 2016!

Vabljene krajanke in krajani na sproščeno decembrsko druženje in klepet ob toplih 
napitkih, ki bo v torek, 22. decembra 2015 od 17. ure dalje na ulici Tuga Vidmarja pred 

prostori Društva paraplegikov Gorenjske. 
Vabimo vas tudi, da se nam pridružite v peki peciva in dobrot in na druženju pocrkljate 

z njimi vaše sosede in sokrajane. 
Veselimo se druženja z vami,
Člani sveta KS bratov Smuk


